
NOTULEN VERGADERING DORPSBELANGEN 18 MAART 2021 

 

Aanwezig:  Jaap, Gijs, Rob, Désirée, Arie, Carla 

Afwezig: met kennisgeving Bea 

Aanvang: 20.00 uur 

 

Na lange tijd is het bestuur weer via een zoom vergadering bij elkaar geweest. 

 

1. Opening en vaststelling van de vergadering 

De  vergadering wordt om 20.00 uur geopend door de voorzitter Jaap. 

De agenda wordt gewijzigd: Rob Thiele heeft aangegeven dat om privé redenen hij 

heeft besloten om per 1 maart 2022 af te treden 

 

2. Notulen vergadering 24 september 2020 

De notulen worden goedgekeurd en daarna geplaatst op de website door Ad via de 

secretaris. Tevens wordt door de secretaris via de dorpsmail een melding gemaakt 

zodra deze notulen op de website staan. 

 

3. Post en mededelingen 

• Het bestuur Dorpsbelangen De Kiel en de Stichting Dorpshuis blijven 2 aparte 

rechtspersonen 

• Gijs neemt contact op met Erik betreffende bestuursfunctie 

• De verkiezingsframes staan nu op 2 plaatsen. Besloten wordt om het frame bij 

de Borgerweg te laten weghalen.  Het frame bij de Noorderweg blijft 

gehandhaafd 

• Het historisch onderzoek naar de Markengrenzen: Jaap – Arie en Thorgeir 

gaan dit onderzoek leiden en uitvoeren. 

• Er kan bloemenzaad voor de bermen besteld worden bij Jaap. Zie hiervoor 

ook de aankondiging via de dorpsmail. 

• Rob Thiele heeft aangekondigd om zijn algemene bestuursfunctie per 1 maart 

2022 te beëindigen. 

 

4. Vacatures bestuursleden per maart 2021 en hoe verder. 

• Voorzitter Jaap Ruiter heeft al eerder aangekondigd dat hij per maart 2021 

zou aftreden als voorzitter en zich niet meer herkiesbaar wil stellen. Er is 

echter nog geen A(algemene)  L(leden) V(vergadering) uitgeschreven door de 

corona maatregelen. Zolang er nog geen ALV georganiseerd kan worden blijft 

Jaap in functie. 

• Hetzelfde geldt voor algemeen bestuurslid Arie de Groot. Ook hij heeft 

aangegeven om in functie te blijven tot de eerstvolgende ALV 

• Rob Thiele treedt per 1 maart 2022 af en is niet herkiesbaar 

• Er hebben zich tot nu toe geen nieuwe kandidaten aangemeld voor deze 

functies. Het is ontzettend moeilijk om nieuwe bestuursleden te vinden. 

• Het voorstel van het bestuur: voorzitter- secretaris en penningmeester blijven 

4 jaar in functie. 

• Algemeen bestuurslid blijft minimaal 2 jaar in functie (was 4 jaar) 

• Per straat neemt 1 vertegenwoordiger plaats in het bestuur. 



• Elk huidig bestuurslid maakt van  zichzelf schriftelijk  vóór 3 april een 

taakomschrijving.  Wat zijn je werkzaamheden. Wie doet wat. Je 

taakomschrijving mailen naar Jaap. Hij maakt er een samenvatting van en 

presenteert dit op de volgende bestuursvergadering. 

 

 

5. Jaarverslag penningmeester Désirée 

Het financiële overzicht van 2020 is nog niet gereed. Wordt tijdens de volgende 

vergadering gepresenteerd 

 

6. ALV vergadering nog dit jaar 

Het is nog steeds niet duidelijk wanneer er een ALV vergadering kan worden 

gehouden. Voorlopig wordt er nog geen datum gepland. 

 

7. Het jaarverslag 2020 van de secretaris 

Het jaarverslag 2020 van de secretaris is goedgekeurd en zal op de website van De 

Kiel geplaatst worden. Gijs stuurt een dorpsmail uit wanneer deze is geplaatst 

 

8. Samenwerking bestuur Stichting Dorpshuis en Dorpsvereniging 

Na overleg met het bestuur van de Stichting Dorpshuis en het bestuur 

Dorpsbelangen is besloten dat de twee besturen onafhankelijk van elkaar blijven 

bestaan. Het blijven dus twee aparte rechtspersonen. 

 

9. Plaatsing rustbankje via gemeente Coevorden afd. recreatie en toerisme 

De gemeente Coevorden afd. recreatie en toerisme stelt een rustbank beschikbaar 

voor ons dorp. Wij kunnen zelf bepalen waar deze komt te staan. Er zijn geen kosten 

aan gebonden. De bank is gemaakt van duurzaam materiaal en wordt dan geplaatst 

door de gemeente. 

Het bestuur heeft besloten dat deze eventueel bij het keizerrijk kan komen te staan 

op de route van het Kiels Ommetje. Gijs neemt contact op met de bewoners of dit 

mogelijk en wenselijk  is en zo ja waar deze het beste geplaatst kan worden 

 

10. Vergaderdata van het bestuur 

Na tijden heeft er weer een bestuursvergadering plaats gevonden via Zoom 

Er zijn voorlopig 2 nieuwe vergaderdata afgesproken. Afhankelijk van de corona 

maatregelen zijn deze weer via Zoom of worden ze weer in het dorpshuis gehouden. 

• 29 april 

• 10 juni 

Zodra het weer mogelijk is om fysiek een vergadering te houden zal er een ALV 

vergadering door de secretaris worden uitgeschreven. 

 

11. Uit de werkgroepen: 

Vele activiteiten liggen stil vanwege het coronavirus. Geen nieuwe ontwikkelingen 

 

12. Rondvraag: 

Arie: De Tip. Er zijn nieuwe ontwikkelingen voor bewoning van De Tip. Er is een 

uitnodiging ontvangen om in overleg te treden met de gemeente Coevorden. 

 



13. Sluiting 

De vergadering wordt om 21.25 uur gesloten door de voorzitter 

 

Gijs Egbers 

Secretaris Dorpsvereniging De Kiel 

Email: secretaris@dekiel.info 

 

 

Actiepunten: 

 

Jaap:   Ontwerp spandoek. Paul en Joke hiervoor benaderen 

  Historisch onderzoek 7 Markengrenzen 

 Samenvatting maken van de taakomschrijvingen bestuursleden en dit 

presenteren op de eerstvolgende bestuursvergadering (29 april) 

    

Gijs: Maandelijks 1 week voor bestuursvergadering oproep agendapunten 

Advertentie Jors Molenzicht overleggen 

Contact Erik: activiteitenoudere jeugd 

Contact Erik: bestuursfunctie 

Agenda: taakomschrijving 

Agenda: financieel jaaroverzicht 2020 

Dorpsmail jaarverslag 2020 

Overleg bewoners keizerrijk over plaatsing rustbank 

 

Désirée:  Financieel jaaroverzicht 2020 

     

Bea:   

 

Arie:   reflectoren:  in overleg met provincie 

Organisatie herziening dorpsvisie 

 Historisch onderzoek 7 Markengrenzen 

 

Rob  

 

Carla:     

 

Algemene herinneringslijst 

 

• Vergaderrooster bestuur:  29 april 

10 juni 

• Ieder bestuurslid maakt voor 3 april een taakomschrijving van zichzelf 

• Mailen naar Jaap 
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